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K O M M U N R E V I S I O N E N  

   
Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22  

Tfn 026-17 80 00 

 
Vi har granskat kommunens styrelses och nämnders verksamhet samt, i vår 
roll som utsedda revisorer och lekmannarevisorer, även verksamheten i 
kommunens företag så som redovisas i bilagda granskningsrapporter. 
Granskningen har utförts enligt lagstiftning, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. 
 
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat, 
som redovisas i bilaga 1 till revisionsberättelsen ”Kommunrevisionens verk-
samhet och förvaltning 2010”. 
Ur denna vill vi särskilt framhålla följande: 
 
Vi ser med oro på den snabba nettokostnadsutvecklingen inom den skattefi-
nansierade sektorn under 2010. Den ser ut att fortsätta även under 2011 med 
prognoser utvisande stora underskott. Samtidigt innebär de omfattande inve-
steringarna inom bolagssektorn höga kapitaltjänstkostnader. I ett högre ränte-
läge riskerar även resultatnivåerna inom bolagssektorn att sjunka. Det finns 
en risk i att kommunens ekonomi snabbt blir mycket ansträngd om dessa ten-
denser fortsätter. 
 
Komplexiteten i kommunens verksamhet ökar, vilket ställer allt ökande krav 
på styrning, ledning och uppföljning.   
 
I delägda Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB har brister i besluts-
processen för ersättningar och bisysslor för ledningen konstaterats. Arvoden 
följer inte praxis i kommunens helägda bolag. 
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Årsredovisningen har upprättats i enlighet med kommunala redovisningsla-
gen och god redovisningssed med undantag för avsättningar för deponier och 
för åtgärder på Norrlandet. 
Det lagstadgade kravet på ett positivt resultat, ”balanskravet”, är väl uppfyllt. 
Av de fem finansiella målsättningarna för god ekonomisk hushållning uppnås 
endast två. 
 
Oaktat ovan kommenterade avsteg från god redovisningssed, anser vi att hel-
hetsbilden ger oss grund att tillstyrka: 

o att styrelsen, övriga nämnder och de förtroendevalda i dessa organ 
beviljas ansvarsfrihet, samt  

o att årsredovisningen godkänns 
 
Revisionsberättelsen är upprättad av samtliga valda revisorer i Gävle kom-
mun. Tage Gardfjell har ej deltagit i revisionen av Barn- och ungdomsnämn-
den. 
 
Gävle 2011-04-28 
 
 
 
Rose Ericsson Tage Gardfjell John-Olof Hermanson 
 
 
 
Nils Malmlöf Eric Thollin Rune I Wiebe 
 
 
 
Rune Wigren 


